
Παρόλο που η Αποθεµατική Τρά-
πεζα διατήρησε αµετάβλητο στο 
4,25% το βασικό της επιτόκιο, 

η Τράπεζα του Κουίνσλαντ ανακοίνω-
σε αύξηση των στεγαστικών της επιτο-
κίων κατά 0,1%, ακολουθώντας έτσι 
τις µεγάλες τράπεζες που αύξησαν τα 
επιτόκιά τους τον προηγούµενο µήνα.

Στην προχθεσινή της συνεδρίαση 
η Αποθεµατική Τράπεζα έκρινε ότι η 
νοµισµατική πολιτική παραµένει κα-
τάλληλη προς το παρόν, εφόσον η οι-
κονοµική ανάπτυξη αναµένεται κοντά 
στην τρέχουσα τάση και ο πληθωρι-
σµός κοντά στον στόχο.

Ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς, αναγνώ-

ρισε πάντως ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
για την ανάπτυξη. Οικονοµολόγοι, 
ωστόσο, δήλωναν ότι η ανακοίνωση 
της Αποθεµατικής Τράπεζας ήταν λίγο 
περισσότερο αποθαρρυντική από το 
αναµενόµενο, καθώς έγινε αναφορά 
σε ανησυχίες γύρω από την πορεία 
της παγκόσµιας ανάπτυξης. Ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Γουέϊν Σουάν, υποστήριξε 
ότι «η απόφαση της Αποθεµατικής 
Τράπεζας να διατηρήσει αµετάβλητο 
το βασικό της επιτόκιο, αποτελεί άλλη 
µια χειροπιαστή ένδειξη ότι η αυστρα-
λιανή οικονοµία βαδίζει σε γερές βά-
σεις, σε µια περίοδο αβεβαιότητας για 
την παγκόσµια οικονοµία».

Την έντονη αντίδραση των αυ-
στραλιανών Μέσων Ενηµέρω-
σης έχει προκαλέσει η πρόταση 

Ανεξάρτητης Επιτροπής που διενερ-
γεί έρευνες στα αυστραλιανά ΜΜΕ, 
για σύσταση ‘’Συµβουλίου για ΜΜΕ’’, 
το οποίο θα χρηµατοδοτείται από τον 
κρατικό προϋπολογισµό µε αρµοδι-
ότητα τον έλεγχο του περιεχοµένου 
των ηλεκτρονικών και έντυπων µέ-
σων, συµπεριλαµβανοµένου του δια-
δικτύου και συγκεκριµένα για ‘’υψη-
λής επισκεψιµότητας’’ ηλεκτρονικές 
σελίδες. Επικεφαλής της Επιτροπής 
αυτής είναι ο πρώην ∆ικαστής του 
Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου, Ρέϊ 
Φίνκελστεϊν. Προτείνεται επίσης να 
επιβάλλονται κυρώσεις στα Μέσα 
Ενηµέρωσης που θα παραβιάζουν 

την δεοντολογία και να υπάρχει η 
δυνατότητα προσφυγής στη δικαιο-
σύνη.  Τα αυστραλιανά Μέσα Ενηµέ-
ρωσης θεωρούν ότι µε τη συγκεκρι-
µένη πρόταση ‘’θίγεται και µάλιστα 
βάλλεται επικίνδυνα η ελευθερία έκ-
φρασης των αυστραλιανών Μέσων 
Ενηµέρωσης, τα οποία θα έπρεπε να 
εξακολουθήσουν να λειτουργούν σε 
καθεστώς αυτορρύθµισης’’. Χαρα-
κτηρίζεται µάλιστα ‘’αδικαιολόγητη η 
άσκηση κυβερνητικού ελέγχου στην 
ελευθεροτυπία, στο πλαίσιο µιας προ-
οδευτικής και ανοιχτής δηµοκρατικής 
χώρας όπως είναι η Αυστραλία, πε-
ριορίζοντας το ρόλο των ΜΜΕ στην 
άσκηση κριτικής και αµφισβήτησης 
των κυβερνητικών προτάσεων, απο-
φάσεων, πολιτικών και ενεργειών’’.

Την αισιοδοξία του ότι θα κερδί-
σει την έδρα του Ashgrove στις 
πολιτειακές εκλογές της 24ης 

Μαρτίου, δηλώνει ο αρχηγός του Φι-
λελεύθερου-Εθνικού Κόµµατος του 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν.

Τελευταία δηµοσκόπηση παρου-
σιάζει την Εργατική Κέϊτ Τζόουνς να 
διατηρεί την έδρα αυτή. Η τελευταία 
δηµοσκόπηση που έγινε στην Πολι-
τεία, αποκαλύπτει ότι η κα Τζόουνς 

έχει την υποστήριξη του 50,7% των 
ψηφοφόρων της βουλευτικής έδρας, 
έναντι του 49,3% που υποστηρίζουν 
τον κ. Νιούµαν. Ο αρχηγός του Φιλε-
λεύθερου-Εθνικού Κόµµατος χρειάζε-
ται να κερδίσει την έδρα αυτή για να 
αναλάβει την πρωθυπουργία του Κου-
ίνσλαντ, σε περίπτωση που κερδίσει 
τις εκλογές της 24ης Μαρτίου το κόµ-
µα του και χρειάζεται στροφή 7,1% 
των ψήφων µε το µέρος του.
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Η Τράπεζα του Κουίνσλαντ 
αγνόησε την Αποθεματική Τράπεζα

Ξεπερνούν το $1 δις 
οι ζημιές από τις πλημμύρες

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WAGGA WAGGA ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Την περιοχή Wagga Wagga 
στη Νέα Νότιο Ουαλία, 
που έχει δεχθεί το µεγαλύ-

τερο πλήγµα από τις πρόσφατες 
πληµµύρες, επισκέφθηκε χθες 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ. Λίγο µετά τα µεσάνυχτα 
της Τρίτης οι τοπικές Αρχές έδω-
σαν εντολή για την άµεση εκκέ-
νωση της πόλης Griffith, υπο-
χρεώνοντας άλλα 600 άτοµα να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους,  
εφόσον είχε υπερχειλίσει τµή-
µα του ποταµού Murrumbidgee 
µε αποτέλεσµα να απειληθεί 
µέρος της πόλης. Να σηµειωθεί 
πάντως ότι η στάθµη των υδά-
των στον εν λόγω ποταµό, δεν 
έφτασε στα αναµενόµενα 10.9 
µ. και έτσι - τουλάχιστον προς το 
παρόν - δεν απειλήθηκε η πόλη 
Γουάγκα Γουάγκα, η οποία είχε 
εκκενωθεί την Τρίτη. 

Παράλληλα, ειδικά κλιµάκια 
του Στρατού και της Αστυνοµί-
ας έχουν δηµιουργήσει τοίχους 
µε σακιά άµµου και άλλα υλικά 
προκειµένου να συγκρατήσουν 
τα νερά σε ενδεχόµενη πληµ-
µύρα. «Στρατιωτικές δυνάµεις 
έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή 
προκειµένου να προσφέρουν 
κάθε δυνατή βοήθεια», ανέφε-
ρε η πρωθυπουργός Τζούλια 

Γκίλαρντ. Χθες απειλούνταν µε 
πληµµύρες οι περιοχές Forbes 
και Narrandera στη Ν.Ν.Ο., ενώ 
η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
προειδοποιούσε για νέες σφο-
δρές βροχοπτώσεις στο Σάουθ 
Κοστ και στις περιοχές Ιλλαγου-
άρα και Χάντερ.

ΝΕΚΡΟΙ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Μέχρι στιγµής, τουλάχιστον 

δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη 
ζωή τους στη Ν.Ν.Ο., τη Βικτώ-
ρια και το Κουίνσλαντ. Τη ∆ευ-
τέρα, ένας άνδρας σκοτώθηκε 
όταν το αυτοκίνητό του παρα-
σύρθηκε από τα ορµητικά νερά 
σε δρόµο της πόλης Γκλένγουντ 
του Κουίνσλαντ. Στη Βικτώρια 
οι αρµόδιες Αρχές ζήτησαν την 
εκκένωση της πόλης Nathalia, 
βόρεια της Πολιτείας, όπου οι 
πληµµύρες απειλούσαν άλλες 
172 κατοικίες. Την ίδια ώρα 
στο Κουίνσλαντ συνεχίζονται οι 
έρευνες για την εντόπιση δύο 
ανδρών που εξαφανίστηκαν 
πριν λίγες µέρες ενώ ταξίδευαν 
οδικώς σε περιοχές που επλή-
γησαν από τις πληµµύρες στο 
βόρειο τµήµα της πολιτείας. 
Πρόκειται για τους 19χρονους 
Λουκ Άντους και Σόλοµον Λαβ, 
οι οποίοι δεν έδωσαν σηµεία 

ζωής από το περασµένο Σάβ-
βατο, που αναχώρησαν για την 
περιοχή Doomadgee.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος από τις καταστρο-

φικές πληµµύρες αναµένεται να 
ξεπεράσει κατά πολύ το $1 δις.

Εκτός από τις υποδοµές, οι 
πληµµύρες αναµένεται να προ-
καλέσουν σοβαρές παρενέρ-
γειες και στην οικονοµία της 
χώρας, ενώ µεγάλη µείωση θα 
υπάρξει στην παραγωγή γεωρ-
γικών και κτηνοτροφικών προϊ-
όντων. Σύµφωνα µε την Αυστρα-
λιανή Οµοσπονδία Αγροτών και 
Κτηνοτρόφων, οι ζηµιές δεν εί-
ναι δυνατόν να εξακριβωθούν 
πριν υποχωρήσουν τα νερά που 
έχουν καλύψει µεγάλες εκτά-
σεις, τόσο στη Νέα Νότιο Ουα-
λία όσο και στη βόρεια Βικτώ-
ρια. Ωστόσο, η κυβέρνηση της 
Βικτώριας εκτιµά ότι οι ζηµιές 
αναµένεται να ξεπεράσουν ακό-
µα και τις περσινές, οι οποίες 
στοίχισαν στην πολιτεία $1 δις. 
Προχθές, άλλες επτά περιοχές 
της Νέας Νότιας Ουαλίας κηρύ-
χτηκαν σε έκτακτη ανάγκη, ενώ 
9.000 άτοµα αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
στο έλεος των πληµµυρών. 

Αισιόδοξος δηλώνει
ο Κάµπελ Νιούµαν

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε 
η πρόταση για έλεγχο των ΜΜΕ

Ο κ. Ρέϊ Φίνκελστεϊν (δεύτερος από αριστερά) µε τα υπόλοιπα µέλη της Ανεξάρτητης 
Επιτροπής που διενεργεί έρευνες στα αυστραλιανά Μέσα Ενηµέρωσης.


